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TRÖJA JACQUARD
MATERIAL: Garn BIO LANA färg 344 : 550 gr (600-650-700), färg 340 : 150 gr (150-200-200), färg 417 : 50 gr. Garn EXTRAFINE färg 426 : 150 gr, färg 417 : 50 gr.
Stickor nr 2,5, 3,5 och 5,5. Virknål nr 2. Stoppnål med rundad spets. 3 stora hakar i silver (silverhäktor)
Svårighetsgrad: medel. Storlek: 38 (40-42-44)
STICKSÄTT: Resårstickning 2 rm 2 am, slätstickning, jacquardmönster: följ schemat för färguppställningen, använd lika många trådar som det finns färgfält. Vrid
trådarna på avigsidan vid varje färgbyte för att undvika att det bildas hål.
Med virknål: luftmaska (lm).
STICKFASTHET: 10X10 CM = 18 MASKOR OCH 24 VARV SLÄTSTICKNING OCH GARNET BIO LANA MED STICKOR NR 5,5.
10X10 CM = 30 MASKOR OCH 38 VARV JACQUARDMÖNSTER OCH GARNET EXTRAFINE MED STICKOR NR 3.
BESKRIVNING: Bakstycke: lägg upp 82 (88-94-100) m med st nr 5,5 och ett garn i en annan färg och sticka 2 v slätst, fortsätt med garn BIO LANA färg 344 och sticka
16 v slätst, forma sömsmånen som är 3 cm i höjd genom att sätta m på uppläggningsvarvet på en sticka efter att ha dragit ut de 2 första v med garnet i en annan färg och
håll den bredvid m på det sista v. Använd en tredje sticka och sticka ihop 1 rm från varje sticka. När arb mäter 37 cm (39-41-43) från kanten minska i varje sida innanför 1
m, 2 m vartannat v 2 gånger, 2 m vart 4:v 3 gånger för ärmhålen (för minskningarna av 2 m till höger sticka 3 rm tills, för minskningarna av 2 m till vänster gör en dubbel
hoptagning genom att lyfta 1 m, 2 rm tills och dra den lyfta m över). Sticka samtidigt i början av minskningarna för ärmhålen 27 v jacquardmönster på samtliga m, sticka
därefter slätst med färg 344. När arb mäter 18 cm (19-20-21) från ärmhålens början lämna de 10 (12-14-16) m på sidorna vilande för axlarna och maska av de 42 (44-4648) mittersta m för halsringningen.
Höger framstycke: lägg upp 45 (48-51-54) m med st nr 5,5 och ett garn i en annan färg och sticka 2 v slätst, fortsätt med garn BIO LANA färg 344 och sticka 16 v slätst,
forma sömsmånen som är 3 cm i höjd genom att sätta m på uppläggningsvarvet på en sticka efter att ha dragit ut de 2 första v med garnet i en annan färg och håll den
bredvid m på det sista v. Använd en tredje sticka och sticka ihop 1 rm från varje sticka, sticka 1 v avigt lämna därefter samtliga m vilande. Lägg upp 10 m och ett garn i
en annan färg (för framkanten), sticka 3 v slätst tillför därefter maskorna i slutet på varvet som lämnats vilande och sticka de 10 m avigt med färg 344, fortsätt därefter att
sticka slätst på de 55 (58-61-63) gjorda m. När arb mäter 37 cm (39-41-43) från kanten minska till vänster innanför 1 m, 2 m vartannat v 2 gånger, 2 m vart 4:e v 3 gånger
för ärmhålet. Sticka samtidigt i början av minskningarna för ärmhålen 27 v jacquardmönster på samtliga m med fjärilsmotivet i mitten, sticka därefter slätst med färg 344.
När arb mäter 13 cm (14-15-16) från ärmhålets början maska av till höger vartannat v 24 (25-26-27) m, 4 m, 3 m, 2 m 2 gånger för halsringningen. När arb mäter 5 cm från
halsringningens början lämna de resterande 10 (12-14-16) m vilande för axeln.
Vänster framstycke: lägg upp 45 (48-51-54) m med st nr 5,5 och ett garn i en annan färg och sticka 2 v slätst, fortsätt med garn BIO LANA färg 344 och sticka 16 v slätst,
forma sömsmånen som är 3 cm i höjd genom att sätta m på uppläggningsvarvet på en sticka efter att ha dragit ut de 2 första v med garnet i en annan färg och håll den
bredvid m på det sista v. Använd en tredje sticka och sticka ihop 1 rm från varje sticka lämna därefter samtliga m vilande. Lägg upp 10 m och ett garn i en annan färg (för
framkanten), sticka 2 v slätst, tillför därefter maskorna i slutet på v som lämnats vilande och sticka de 10 m avigt med färg 344 och fortsätt därefter sticka slätst på de 55
(58-61-63) gjorda m. Gör klart vänster framstycke på samma sätt som höger framstycke åt motsatt håll.
Ärm: lägg upp 38 (42-45-49) m med st nr 5 och garnet BIO LANA färg 344 och sticka 26 v resårst 2 rm 2 am för kanten, motsvarande 10 cm. Byt till st nr 5,5 och sticka slätst,
minska 2 m jämnt fördelade på det 1:a v. Från det 15:e v öka i varje sida 1 m vart 14:e v 6 gånger. När arb mäter 41 cm (43-45-47) från kanten minska i varje sida innanför 1
m, 2 m vart 4:e v 7 gånger, 1 m vartannat v 2 (3-4-5) gånger för ärmhålskanten. Sticka samtidigt i början av minskningarna för ärmhålskanten 27 v jacquardmönster på samtliga m med fjärilsmotivet i mitten, sticka därefter slätst med färg 344. När arb mäter 14 cm (15-16-17) från ärmhålskantens början maska av de resterande 16 (18-19-21) m.
Höger sida på huvan: lägg upp 42 (44-47-50) m med st nr 5,5 och garnet BIO LANA färg 344 och sticka slätst. Efter 10 gjorda v maska av 13 m till höger. När arb mäter 7
cm totalt öka till vänster 1 m vart 8: v 5 gånger. När arb mäter 23 cm minska till vänster 1 m vartannat v 4 gånger, 1 m varje v 5 gånger. När arb mäter 32 cm maska av de
resterande m.
Vänster sida på huvan: stickas på samma sätt som höger sida åt motsatt håll.
Huvans mittdel: lägg upp 22 m med st nr 5,5 och garnet BIO LANA färg 344 och sticka slätst. När arb mäter 21 cm minska i varje sida 1 m vartannat v 3 gånger och öka
därefter alltid i sidorna 1 m vartannat v 3 gånger. När arb mäter 46 cm maska av samtliga m.
Huvans foder – höger sida: lägg upp 60 m med st nr 3 och garnet EXTRAFINE färg 426 och sticka jacquardmönster enligt schemat för huvan. Efter 16 gjorda v maska av 19
m till höger. När arb mäter 7 cm öka till vänster 1 m vart 10:e v 12 gånger. När arb mäter 32 cm maska av samtliga m. Vänster sida: stickas på samma sätt som höger sida åt
motsatt håll. Mitten delen: lägg upp 36 m med st nr 3 och färg 426 och sticka jacquardmönster enligt mönsterschemat för huvan. När arb mäter 46 cm maska av samtliga m.
Ficka: lägg upp 44 m med st nr 2,5 och garnet EXTRAFINE färg 426 och sticka slätst. Efter 44 gjorda v minska i varje sida 1 m vartannat v 6 gånger, byt till st nr 3 och
sticka 2 v för att markera den vikta linjen på fickan, byt till st nr 2,5 och öka i varje sida 1 m vartannat v 6 gånger, sticka 44 v utan ökningar och maska därefter av samtliga
m. Sticka den andra fickan på samma sätt.
MONTERING: Vik in de 10 m för kanten på båda framstyckena och sy fast dem på arb avigsida med osynliga stygn. Dra ut uppläggningsvaret i en annan färg än den på
framkanten och sy sömsmånens övre kant med ett stygn i vardera maska. Fodra huvan: sy ihop sidorna på huvans mittdel med sidorna som har ökningar och minskningar
på sidostyckena. Sy fodret på samma sätt. Lägg fodret ovanpå huvan med rätsidorna mot varandra sy ihop och lämna endast öppet den raka kanten längst ner. Sy axelsömmarna. Vik varje ficka på mitten med rätsidorna mot varandra längs den markerade linjen med st nr 3 och sy sidorna. Sy sidsömmarna och fickornas öppningar 7 cm från
sömsmånen. Sy fast huvan på halsringningen med ett stygn i varje maska. Sy ihop och sätt i ärmarna. Sy fast hakarna (silverhäktor) på framstyckena: det 1:a 27 cm (28-2930) från den nedre kanten, det 3:e på huvans söm och det 2:a med jämnt mellanrum. Gör 4 st luftmaskband 6 cm (7,5-9-10,5) långa med virknål nr 2 och garn EXTRAFINE
färg 426 och sy fast dem i hörnen inuti fickorna parallellet med kantsömmen för att undvika att fickorna hänger utanför tröjan.
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